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CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                            Glorinha, 20 de julho de 2021

Projeto  de  Lei  Nº  024/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$
677,96 (seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), junto a Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento.” (Aprovado)

Projeto  de  Lei  Nº  026/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal,
taxas do S.I.M. - Serviço de Inspeção Municipal e dá outras providências.” (Aprovado)

Projeto  de  Lei  Nº  027/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Estabelece a nova estrutura administrativa e organizacional básica do Poder
Executivo Municipal de Glorinha, e dá outras providências.” (Aprovado)

Requerimento Nº 087/2021 – de autoria do Ver. Rafael S. Schmidt, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja  viabilizado  o  serviço  de  entrega  de  correspondências  por  toda  a
extensão do perímetro urbano de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº 088/2021 – de autoria do Ver. Everaldo D. Raupp, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a instalação de
sistemas de energia fotovoltaicos na escolas e creches municipais.” (Aprovado)

Requerimento Nº 089/2021  – de autoria do Ver. Oscar W. Berlitz,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a colocação de brinquedos,
bancos e lixeiras na praça do Loteamento Popular Bela Vista.” (Aprovado)

Requerimento Nº 090/2021  – de autoria do Ver. João C. Soares,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a colocação de brinquedos
adaptados nas praças municipais, cuja finalidade é proporcionar a inclusão social  das
crianças que possuem necessidades especiais.” (Aprovado)

Requerimento Nº  091/2021  –  de  autoria  do  Poder  Legislativo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Requerem com base no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, art.  20, da Lei
Orgânica do Município e dos artigos 75 a 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vereadores, a criação de uma Comissão Especial de Inquérito, composta por 05 (cinco)
membros,  para,  no  prazo  de  90  (noventa)  dias,  investigar  indícios  de  irregularidades
referente  ao  contrato  nº  061/2019  e  respectivos  termos  aditivos,  celebrado  entre  o
município de Glorinha e a empresa Global Engenharia Ltda, cujo objeto é a prestação de
serviços de geoprocessamento para atualização do cadastro técnico multifinalitário, com
recurso  oriundo  do  PMAT,  conforme  especificações  constante  no  edital  de  Pregão
Eletrônico nº 018/2019, o que impacta diretamente nos valores relacionados ao Imposto
Predial  e Territorial  Urbano –  IPTU,  bem como averiguar  eventual  renúncia de receita
tributária no exercício de 2020.” 

Requerimento Nº 092/2021 – de autoria do Ver. Rafael S. Schmidt, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja agendada uma reunião nas dependências da Câmara Municipal  de
Vereadores de Glorinha, com data sugerida para o dia 26/07/2021, às 09h:00min, a fim de
tratar sobre o traçado da rede de alta tensão no município de Glorinha.” (Aprovado)
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Requerimento Nº 093/2021  – de autoria do Ver. Oscar W. Berlitz,  cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico a fim de retirar dois metros de cordão em
frente ao mercado Liceres, tendo em vista que está muito alto e atrapalha a chegada no
comércio local, inclusive muitos carros já bateram no mesmo.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 029/2021  – de autoria do Ver.  Oscar W. Berlitz,  cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  providencie  urgentemente  a
manutenção  da  quadra  de  areia  situada  no  Loteamento  Popular,  tendo  em  vista  as
condições precárias que a mesma se encontra.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

 Secretaria da Câmara de Vereadores
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